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  الموضــوع

 

  :حلل وناقش  المقولة التالیة          

  "ال یـوجـد صـدام حضـارات ، ال یـوجد سـوى صدام الجـھـل " 

  طاھر بن جلون

 

S   U    J    E    T 

 

 

          Analyser et discuter la citation suivante : 

" il n’y a pas de choc des civilisations, il n’y a que le choc 
des ignorances   "   

Tahar Ben Jelloun 

 

 

 

 

 



 

 مقاییس إصالح

  

  طاھر بن جلون ".ال یوجد صدام حضارات، ال یوجد سوى صدام الجھل": حلل وناقش المقولة التالیة: الموضوع

  )نقاط على أقصى تقدیر 6(یتعلق بمدى عنایة المترشح بالشكل : القسم األول

 لورقة االمتحان والتخطیط الھیكلة العامة -

 المنھجیة وتسلسل األفكار ووضوح المعلومات -

 .احترام قواعد اللغة وسالمة األسلوب من حیث دقة التعبیر واإلنجاز وتجنب التكرار والثرثرة -

 یتعلق بالمضمون الذي یعطي فكرة واضحة على الزاد المعرفي للمترشح وقدرتھ على التحلیل والدفاع عن: القسم الثاني

  :بالعناصر التالیةویمكن االستئناس ) نقطة على أقصى تقدیر 14(األفكار الواردة في المقولة 

 :صدام الحضارات -1

. )خالف البداوة( تعني أیضا التمدن. ھي نظام اجتماعي یعین اإلنسان على الزیادة من إنتاجھ الثقافي :تعریف الحضارة

وترتكز الحضارة على  ...ة، التقالید الخلقیة، متابعة العلوم والفنونالموارد االقتصادیة، النظم السیاسی: ومن عناصرھا

ومن الممكن تعریف الحضارة على أنھا الفنون والتقالید والمیراث  ...البحث العلمي والفني التشكیلي بالدرجة األولى

إن الحضارة بمفھوم شامل . ریخالثقافي والتاریخي ومقدار التقدم العلمي والتقني الذي تمتع بھ شعب معین في حقبة من التا

تعني كل ما یمیز أمة عن أمة من حیث العادات والتقالید وأسلوب المعیشة والمالبس والتمسك بالقیم الدینیة واألخالقیة 

وللتعرف على حضارات الشعوب ُتدرس . ومقدرة اإلنسان في كل حضارة على اإلبداع في الفنون واآلداب والعلوم

 :العناصر التالیة

 طرق العیش والظروف الطبیعیة. 

 الوضع االقتصادي. 

 العالقات االجتماعیة بین فئات المجتمع. 

 أنظمة الحكم السائدة. 

 اإلنجازات العلمیة والثقافیة والعمرانیة. 

  

  .......األوروبیة، األمریكیة، اإلفریقیةالیابانیة، الھندیة، اإلسالمیة،  -الصینیة: الحضارات أھم أمثلة من

الصراع بین الدول والجماعات دائما ما تولد نتیجة للرغبة في السیطرة على شيء ما كالناس، األرض،  :دامتعریف الص

الثروة، القوة، النسبیة أو ھي القدرة على فرض الرأي والثقافة الخاصة بدولة أو شخص ما على جماعة أو دولة أخرى 

  .نتیجة للرغبة في السیطرة وفرض الرأي ھو الصراع الذي یأتيخالصة القول الصدام . باللین أو القوة

ھي نظریة أخذت شھرتھا بعد انھیار االتحاد السوفیاتي وتشیر إلى أنھ بعد الحرب الباردة أصبح : صدام الحضارات

حسب نظریة صراع الحضارات ( الصراع بین الدول ھو صراع حضارات أساسھ الثقافة والھویة التي تحكم كل حضارة

كما یمكن أن یكون صورة من  ....) م ھو اختالف الثقافات ولم تعد أسباب اقتصادیة أو إیدیولوجیةالسبب الرئیسي للصدا

  .التحاور بین الثقافات نتیجة لتعددھا

   :الصدام أسباب

 ةسیاسی -

 دینیة -

 ...)من ذلك الفقر(  ةاقتصادی -

  قافیةث -

  اجتماعیة  -

  :الصدام مظاھر

 الحروب األھلیة -



 الحروب االقلیمیة -

 األخرى رفض الحضارات -

 .....الشعور بالتعالي  -

 واإلشارة أنھ بحكم العولمة ال یمكن ألحد االدعاء باحتكار حضارة معینة  .االستئناس بأمثلة من التاریخ ومن الحاضر

  ...فالحضارات تتجاوز الحدود وتتالقى وتتكامل

 :صدام الجھل -2

  .ا اعتقاد الشيء على خالف ما ھو علیھالجھل ھو عكس العلم وجھل األمر یعني خفي عنھ وھو أیض :تعریف الجھل

  : أسبابھ

 واإلبداع غیاب المطالعة -

 ...)التأویالت الخاطئة(سوء المطالعة وقلة الفھم الصحیح لما یكتب  -

 التعصب الدیني -

  رفض اآلخر واإلحساس بالتعالي -

 ...الخلط بین الثقافات والحضارات -

  :مظاھره

 تطرف دیني -

 جھل ثقافي -

 حكم استبدادي -

 فساد سیاسي -

  عدم توازن اقتصادي ودیمغرافي -

 Ce qui fait mal aujourd’hui aux).  الجھل ھو المصدر األساسي للحروب والصراعات ولیست الحضارات= 

civilisations, ce qui les empêche de se rencontrer et de s’enrichir mutuellement c’est 

l’ignorance. L’arrogance de l’ignorant est la pire des attitudes.) 

  إلى أي مدى یمكن القول أنھ ال وجود لصراع حضارات بل إن الصراع ھو صراع جھل باألساس؟ :االشكالیة


